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Geschiedenis - Hoge & Late Middeleeuwen 

Ontwikkeling landbouw 

- Drieslagstelsel | Vroeger werd er één stuk land verdeeld in 2 stukken, het ene stuk was leeg 

(aan het herstellen, zodat de grond weer vruchtbaar is voor het volgende seizoen) maar als 

de oogst mislukte, dan hadden deze niets. Hierom hebben ze ervoor gekozen om het land op 

te delen in 3 stukken, zodat wanneer 33% mislukt, je nog 33% hebt.  

- Ontginnen | Omdat er veel mensen boer waren, kwam er een tekort aan land. Hierom 

gingen mensen stukken land ontginnen, zodat ze dit kunnen gebruiken om voedsel op te 

verbouwen. Het ontginnen gebeurt voornamelijk op de volgende soort terreinen: Moeras, 

Veen, Heide, Duingebieden. Deze gebieden werden uitgekozen aangezien deze niet snel 

zouden uitdrogen, en dus heel vruchtbaar waren. Bij de ontginning worden de 

bossen/planten/onkruid weggehaald.  

- IJzeren ploegen | Eerst gebruikte men Houten ploegen, deze gingen snel kapot. Er waren ook 

dorpen waar veel grondstoffen waren, zoals ijzer. Men maakte van het ijzer een ploeg, want 

dit ijzer was veel sterker dan hout, het koste dus een stuk minder tijd om deze weer te 

maken/herstellen.  

- Arabisch Halsjuk | Eerst hadden paarden/ossen een ketting om hun nek heen, deze zorgde 

ervoor dat ze snel moe werden en minder goed konden ademhalen. Daarom werd er een 

Arabisch Halsjuk ontworpen, die meer om de romp zat en het gewicht dus over het lichaam 

verdeelde. De boeren konden dus nu langer hun paard/os laten werken.  

Afbeeldingen: 
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Handel in Noord/Zuid Europa 

- Ontstaan ‘Handelssteden | ’In Zuid-Europa ontstonden grote handelssteden in Italië. Deze 

steden als Venetië & Genua lagen aan zee dat was erg handig in de handel, dit omdat er vele 

knooppunten waren en je minder moeite hoefde te doen wanneer je iets met een zeilboot 

verplaatst. Deze steden handelden oor hun ligging veel met de Aribieren. De producten waar 

ze toen destijds in handelden waren Katoen, Zijde, en Specerijen. Over het algemeen 

producten die niet/moeilijk in Europa te verkrijgen zijn. 
- Handelssteden die Samenwerken | In Noord-Europa gingen een aantal handelssteden 

samenwerken. Dit netwerk van handelssteden aan de Noordzee & Oostzee noemen we de 

Hanze. De steden werkten samen om de handel te vergroten & te stimuleren. Hanzesteden 

maakten onderlinge afspraken om de handel makkelijker/eerlijker te maken, zo werden 

afspraken gemaakt over het betalen van tol, de ook gelijk over de verschillende 

geldeenheden. De handel tussen Noord-Europa en Zuid-Europa vond plaats in Brugge. 

De handel tussen deze twee gebieden in Brugge zorgde voor een toename van welvaart in 

Europa als geheel. 

- Machtsverhoudingen in de Middeleeuwse stad | De handels plekken groeiden van Markten 

→ handelsnederzettingen → Steden. De kooplieden en stedelingen mochten de stad niet zelf 

besturen, dit gezien deze niet van hen was. Vooral handelaren waren ontevreden over hun 

rechten betreft het besturen van de stad. De heer bij een domein had over het algemeen niet 

zoveel verstand van de handel, daarnaast werd van de handelaren verwacht dat ze 

herendiensten zouden verrichten. De handelaren & stedelingen gingen onderhandelen met de 

heer, de handelaren hadden aangegeven dat ze speciale rechten wouden, dit noemen we 

privileges. 
- Stadsrechten | Alle privileges van een stad vormden stadsrechten. Stedelingen wouden 

zelfbestuur & rechtspraak. Wanneer een stad stadsrechten had, waren de inwoners burgers. 

Hierin tegenkwam er belasting, en steun in de tijden van oorlog. VB-stadsrecht is het bouwen 

stadsmuur 

Afbeeldingen 
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Het leven in de Middeleeuwse stad 

- De Waag | Een Waag bevindt zich in het Centrum van de stad, dit wordt bepaald door de 

diverse voorzieningen, zoals bijvoorbeeld markten. Deze steden moesten ook beschermd 

wordt, tegen diverse indringers. Dit deden ze met een stenen wal, je kon alleen maar de stad 

binnen komen via de (Ophaal) Brug. Je moet belasting betale n over de producten waarin jij 

handelt, hierom moest je verplicht naar de waag.  
- Het Stadhuis | Het stadshuis ligt dicht bij de grote markt, aangezien deze hier veel nodig is. 

In het stadshuis vergaderen de schout en schepenen.  
- Geloof in de Middeleeuwse Steden | In de Middeleeuwse steden was het Christendom één 

van de grootste geloven. Vele inwoners besteden veel geld aan het laten bouwen van de 

kerken, dit omdat ze geloofden in leven na de dood, en zeker op een mooie plek willen 

belanden na hun overlijden. Het bouwen van deze kerken duurde enorm lang, meestal zagen 

de Investeerders het eindresultaat niet. Een voorbeeld van een kerk die altijd/lang in 

constructie is ‘Sagrada Familia’ in Barcelona.  
- Gilden | In de Middeleeuwse Steden zijn er 2 manieren van geld verdienen, dat zijn Handel, 

Ambacht. Mensen met eenzelfde beroep verenigden zich in gilden. Zo had je een 

koopliedengilde, bakkersgilde, vlechtgilde etc.. De gilden hadden voor elk aspect regels, zo 

hadden ze regels over Werktijden, Prijzen, Kwaliteit, Productiemanier, dit deden ze omdat er 

geen concurrentie moest zijn.  De regels moesten de kwaliteit en goede naam waarborgen. 

Een gildemeester had leiding in de Gilde, als je een beroep wou uitoefenen moest je je 

aansluiten bij de gilde. Iedereen begon in de gilde als leerling, iedereen werd dus op dezelfde 

manier behandeld. Een gezel werkte in de werkplaats van een meester. Wilde je een eigen 

werkplaats/winkel, dan moest je meester worden. Om meester te worden moest je een 

meesterproef doorstaan. Als lid van een gilde waren er allemaal voordelen, als je ziek was 

kreeg je steun van andere leden. De arme mensen van de stad deden ongeschoold werk. Er 

bestonden voor de groep arme mensen geen regels bij ziekte of ongeval.  

Afbeeldingen: 

  

  


